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يعاود الش���يخ خليفة ب���ن حمد آل 26
خليفة س���فير مملكة البحرين الشقيقة 
الكويت اس���تقبال رواد ديوانيته  لدى 
مبشيئة اهلل تعالى اليوم االربعاء بعد 
صالة العشاء مبقر السفارة الكائن في 
منطقة الس���رة قطعة 5، شارع السرة، 

فيال 27.

تعرض رئيس قسم البرملان في جريدة 
»الوطن« الزميل محمد السلمان إلى وعكة 
صحية ادخل على اثرها املستشفى االميري 

في اجلناح السابع.
ويتقدم احملررون البرملانيون للزميل 
السلمان بتمنياتهم له بالشفاء العاجل 

واألجر والعافية إن شاء اهلل.

سفير البحرين يعاود استقبال رواد ديوانيته الزميل محمد السلمان في »األميري«

جيداء الشناوي وياسمني احمد وكرستني نبيل مع األطفال الزائرين

.. وجانب من احتفال »كراون بالزا« بأبناء »كويت درمي سنتر« املهرج أدخل املتعة الى قلوب االطفال

»كراون بالزا الكويت« يحتفل على طريقته الخاصة 
مع »كويت دريم سنتر« 

دع����ت إدارة فندق كراون بالزا الكويت مركز »كويت درمي س����نتر« 
املتخصص في رعاية ذوي االحتياج����ات اخلاصة لقضاء يوم ترفيهي 
بن����ادي االطفال، حيث رحبت ادارة الفن����دق ترحيبا حارا بهم مما اثار 

اعجاب وثناء مشرفي ومعلمي »درمي سنتر«.
قام مهرج نادي االطفال بالعديد من االنشطة وااللعاب السحرية والتي 
انعكست ايجابا على االطفال حيث قضوا وقتا ممتعا مع اسرة الفندق 
التي ش����اركتهم اللعب واملرح، كذلك ق����ام البعض من االطفال بهواياته 
املفضلة كسرد القصص القصيرة، الغناء او احلديث عن الشخصيات او 
األشياء املفضلة لديهم. واختتم اليوم الترفيهي مبأدبة غداء لذيذة اثارت 
اعجابهم، والتقطت الصور التذكارية لتلك اللحظات املميزة، واصطحب 
االطفال بع����ض وجبات الغداء معهم كما وزعت عليهم مجموعة مميزة 

من الهدايا مما اسعدهم واضفى عليهم البهجة والسرور

األشقر احتفل بميالد هادي وأحمد
اق���ام محم���د 
وعائلته  االشقر 
حفل عيد امليالد 
االول لولديه هادي 
واحم���د مبطعم 
روب���ي تيوزداي 
 ، ملية لس���ا با
وحض���ر احلفل 
لفي���ف من االهل 
الف  واالصدقاء. 
مبروك وكل سنة 
وهم���ا بالصحة 

والسعادة.
محمد االشقر وحرمه مع االسرة في صورة تذكاريةهادي واحمد محمد االشقر

عبداهلل الفارس

محافظ حولي يرعى ختام
حملة »ابتسامة رياضي«

تقي����م مراقبة صحة الفم واألس����نان � برنامج حولي املدرس����ي � 
احلفل اخلتامي حلملة »ابتسامة رياضي« وذلك حتت رعاية محافظ 
حولي الفريق عبداهلل الفارس وبحضور مراقبة صحة الفم واالسنان 
د.صبيحة املطوع وبالتعاون مع نادي الس����املية الرياضي برئاس����ة 

د.عبداهلل الطريجي.
وسيتضمن احلفل فقرات ممتعة منها تكرمي العبي نادي الساملية 
الرياضي الذين مت تطبيق البرنام����ج التوعوي والوقائي لهم. وذلك 

اليوم االربعاء في مدرسة الفضل بن العباس في منطقة السالم.

الجزاف حضر عرض 4 نماذج للمسرح الشبابي المتكامل

منتجات مميزة من أطياب المرشود
في معرض العطور

شاركت شركة أطياب املرشود في معرض اخلريف للعطور، 
والذي نظمته شركة معرض الكويت الدولي في أرض املعارض 
في مشرف، وذلك في الفترة بني 22 ديسمبر املاضي و3 اجلاري، 
وبهذه املناسبة قال مدير عام الشركة وليد املرشود ان الشركة 
قامت بعرض منتجات جديدة خالل املعرض، مضيفا ان الشركة 
قدمت خصومات مميزة لعمالئها خالل فترة العرض بنس���بة 
15% كما قامت الشركة بتقدمي جوائز قيمة لعمالئها خالل فترة 
املعرض، وأشار املرشود الى ان الشركة حرصت على املشاركة 
ف���ي املعرض ملا يضم���ه من كبرى الش���ركات املتخصصة في 
مجال العطور، موضحا ان مث���ل هذه املعارض أتاحت فرصة 
جيدة للشركة للقاء عمالئها وتكوين قاعدة عمالء جديدة، كما 
انه يعد فرصة كبيرة للعم���الء للتعرف على جميع املنتجات 

اجلديدة للشركة.

حضر رئيس مجلس اإلدارة � املدير العام للهيئة 
العامة للشباب والرياضة اللواء م.فيصل اجلزاف 
عرضا ألربعة مناذج مقترحة للمجمع املسرحي 
الشبابي املتكامل املزمع إنشاؤه مبنطقة العارضية 
على مساحة 17000م2، وقد اقيم العرض مبسرح 
الهيئة العامة للشباب والرياضة بحضور جاسم 
يعقوب ود.حمود فليطح نائب املدير العام لشؤون 
الشباب والرياضة ومسؤولي قطاع اإلنشاءات 
والصيانة بالهيئة وتوفيق العيد مدير إدارة اإلعالم 
والنشر وعبداهلل عبدالرسول مدير إدارة املكتب 
الفني لقطاع الشباب م.خالدة العطار نائب مدير 
إدارة اإلنشاءات وقام املدير الفني للمكتب املصمم 
»دار أنوار الغامن لالستشارات الهندسية« بعرض 
تفصيلي للنماذج األربعة التي اتخذت اش���كال 
البيضاوي وربع الدائرة واملتكامل واحلر ومتت 

مناقشة تفاصيل كل تصميم على حدة.
وركز املدير العام للهيئة على أهمية أن يحتوي 
التصميم املقترح على التكامل بني الشكل واملضمون 
وسهولة الصيانة وانسيابية احلركة في الدخول 

والتنقل داخل املجمع وس���وف يتم خالل االيام 
القليلة القادمة عمل لقاءات من مسؤولي وزارة 
االش���غال الختبار أفضل تصميم يحقق الهدف 
املرجو من املش���روع كقيمة حضارية وثقافية 
كويتية تواكب املس���تقبل وتنهض مبس���توى 
العمل الشبابي واملسرحي في الكويت ويشتمل 
املشروع على مسرح رئيسي يتسع ل� 1500 متفرج 
بأحدث املواصفات العاملية ومسرحني يتسع كل 
منهما ل� 400 متفرج يحتوي على جميع امللحقات 
والتقنيات العاملية و6 قاعات مجهزة لتدريبات 
التعبير احلركي وقاعة س���ينما مجهزة بأحدث 
املواصفات والتقنيات العاملية ومركز للمؤمترات 
الصحية واإلعالمية وقاعة املكتبة االلكترونية 
وملحقات ادارية وقاعة استقبال كبار الضيوف 
باالضافة ال���ى ورش تصنيع الديكور ومخازن 
للمالبس واالكسسوارات ومسرح روماني مكشوف 
ومواقف سيارات تتسع ل� 2000 سيارة واملجمع 
مجهز لتنظيم املهرجانات على املستويني احمللي 

والدولي.

اللواء م.فيصل اجلزاف يطلع على أحد املجسمات

جناح الشركة

.. ومتابعة من اجلزاف ومرافقيه لعرض التصاميم

مطعم ومقهى »سفن بارز« احتفى بحلول 2010

في أج����واء طبعها الف����رح والبهجة 
والسرور لالحتفال بدخول العام اجلديد، 
أقام مطعم ومقهى »س����فن بارز« بجانب 
املارينا مول احتفاال مميزا مبناسبة قدوم 
العام اجلديد 2010، حتت رعاية وحضور 
الشيخ دعيج اخلليفة، وقد شهد احلفل 
تغطية إعالمية مباشرة من إذاعة »مارينا 
اف ام« بحضور املذيع املوهوب علي جنم 
الذي قام بتغطية أجواء الفرح واملفاجآت 
مباشرة على الهواء من املطعم وقام بعدة 
مقابالت مع ضيوف الشرف املميزين من 
أبرز إعالميي الكويت مثل ياسر العيلة 
واملذيع الفريد محمد دغيش����م وعدد من 
أب����رز مقدمي البرام����ج التلفزيونية في 
الكويت وق����ام أيضا مبحاورة احلضور 
من العوائل الكويتية والعربية التي كانت 

حاضرة من أطفال وكبار والذين أرسلوا 
متنياتهم بالعام اجلديد واهداءاتهم على 
الهواء مباشرة، باالضافة الى تغطية العد 
التنازلي لنهاية عام 2009، وقد حرصت 
ادارة الس����فن بارز على إعداد كل جديد 

ومميز لضيوفها.
ومن ناحيته قال شادي إسماعيل مدير 
املبيعات في ش����ركة فلكس ريزورتس 
للمنتجعات والعقار - الراعي البالتيني 
للحفل - ان مشاركة الشركة في رعاية 
هذا احلفل جاءت وفق إستراتيجية الشركة 
القائمة على التواجد بني عمالئها املميزين 
بشكل مباشر ومكثف، والتعرف عن قرب 
على احتياجاتهم ومتطلباتهم حلياة صحية 

وآمنة.
ومتي����ز احلفل بوجود عرض ضوئي 

شيق بهر احلضور بجماله نظمته شركة 
»براسكو«، وعلق على هذا املوضوع مدير 
عام شركة »براسكو« فادي األبرص مؤكدا 
أن رعاية الشركة لهذا احلفل وتنظيمها 
العرض الضوئي الفني املبدع جاء انطالقا 
من حرص »براسكو« على املشاركة في 
مثل هذه األنش����طة العزيزة من نوعها 
في الكويت. مش����يدا بالفكرة التي القت 
قبوال واستحسانا من أوساط متعددة من 
املجتمع الكويتي، باإلضافة إلى اللمسات 
الفنية الرائعة للديكور من قبل املصمم 
نبي����ل حداد الذي أض����اف لروعة املكان 
روعة مبفهوم احتفالي جديد يبعث على 
األمل والتفاؤل من خالل ديكورات الورد 
املستورد خصوصا من هولندا لهذا اليوم 

املميز. 

وقد شهد احلفل توزيع جوائز مقدمة من 
قبل رعاة احلفل على احلضور، باإلضافة 
إلى توزيع جوائز قيمة جدا ألصحاب احلظ 
الس����عيد. وذلك في إطار مشاركة الرعاة 
لضيوف ال� »س����فن بارز« في االحتفال 
بالعام اجلديد حيث قدم الراعي البالتيني 
للحفل جوائز قيمة جلميع احلضور دون 
استثناء باإلضافة إلى جوائز كبيرة قيمة 
الس����عيد وقدم منتجع  ألصحاب احلظ 
صحارى هدايا أيضا قيمة جدا للحضور، 
واملصمم الكويتي املميز س����عد الدواس 
قدم إبداعاته لصاحبات احلظ اجلميل من 
احلضور باإلضافة إلى عدسات سنو وايت 
املمي����زة والكترونيات هيونداي ومجلة 
الهدف التي أضفت على سعادة اجلمهور 

بالتنظيم واألجواء فرحة وسرورا. 

من أجواء العد التنازلي الشيخ دعيج اخلليفة متوسطا محمد دغيشم وأحمد الزبيد

محمد دغيشم وأحمد الزبيد وحرمه مها العجمي ورشا اخلطيب فريق »فلكس«


